
Romeu Zema entrega viaturas para o
policiamento Rodoviário, de Meio Ambiente e
para o Corpo de Bombeiros de Minas
Seg 27 maio

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, entregou nesta segunda-feira (27/5), na Cidade
Administrativa, em Belo Horizonte, 111 viaturas para municípios mineiros. Elas serão destinadas
aos comandos de policiamento Rodoviário e de Meio Ambiente de todo o estado, para o
policiamento ostensivo geral e também para o Corpo de Bombeiros Militar. Os veículos foram
adquiridos por meio de convênios estadual e federal e de emendas parlamentares.

Em seu discurso, Romeu Zema destacou o empenho de sua gestão em garantir um estado mais
seguro. “A segurança é uma prioridade. Não é uma questão de luxo, é uma questão de dignidade
do ser humano antes de tudo. E também uma questão fundamental para um estado que quer se
desenvolver. Sem segurança ninguém quer investir, ninguém acredita no futuro. E a nossa
segurança este ano está de parabéns, conseguimos atingir os menores índices de criminalidade da
década. Estamos no caminho certo”, afirmou o governador. A queda na violência nos três primeiros
meses do ano alcança 11 dos 12 crimes monitorados pelo Estado. 

Zema ressaltou que o desenvolvimento também passa pela geração de empregos. Nos primeiros
quatro meses do ano foram criados mais de 55 mil empregos no estado. Somente em abril, foram
22 mil novos postos de trabalho. “Sem emprego não há dignidade humana. O meu maior desafio é
dinamizar a economia do estado, gerar emprego, gerar renda”.

O governador ainda valorizou a parceria com os deputados estaduais para a aquisição dos novos
veículos. Segundo ele, a relação de proximidade com os parlamentares, estaduais e federais, será
ainda maior para observar aquilo que é mais necessário para a população mineira. Para Zema, os
cinco primeiros meses foram para “colocar ordem na casa”.

“Obrigado aos deputados nesse momento tão difícil para nós. Sem recursos, essa ajuda é
fundamental, é valiosíssima. Gratidão a todos vocês. Peço que consigam mais coisas, porque
vamos precisar. A partir de agora, teremos uma proximidade muito maior e conto com vocês nesse
grande desafio que Minas está enfrentando pela frente”, finalizou.

Apoios

O deputado estadual Tito Torres também falou sobre a parceria do governo com a Assembleia.
“Esses veículos trazem mais segurança para a nossa população, mais qualidade no serviço
prestado pelas duas entidades. O governador Romeu Zema tem mostrado disponibilidade
ajudando as prefeituras, já fez um grande acordo com os prefeitos no pagamento das dívidas
passadas. A gente vê que o nosso governador tem a boa intenção e tenho certeza que, com o apoio
da Assembleia de Minas, na aprovação de projetos importantes, vai fazer com que nosso estado
volte a crescer novamente”, pontuou.

Para o prefeito de Salto da Divisa, Oximane Bonfim, a boa relação entre municípios e governo pode
render bons projetos “para que o estado de Minas Gerais volte a ser referência no cenário
brasileiro”. “Ser prefeito, hoje, não é mais um privilégio, e sim um desafio, que a todo dia e a todo
momento passa por dificuldade, mas não vamos baixar a cabeça e sim estar ao lado do senhor e da
sua equipe”, pontuou.
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Veículos

Serão entregues 30
Renegade para o
Comando de
Policiamento
Rodoviário de 30
municípios mineiros,
totalizando R$ 3,37
milhões em
convênios. Outros 40
veículos dos
modelos Hillux e

Renegade serão destinados ao Comando de Policiamento de Meio Ambiente de 37 cidades de
Minas, totalizando R$ 5,81 milhões em convênios.

Os recursos para aquisição dos veículos são oriundos de convênios da Superintendência Regional
de Polícia Rodoviária Federal e também de Termos de Ajuste de Conduta (TAC) propostos pelo
Ministério Público Estadual e celebrados entre a Polícia Militar de Minas e empresas que causaram
danos ao meio ambiente. Assim, os recursos são usados para reparar e preservar a natureza.

Outros 32 veículos dos modelos Hillux e Aircross, adquiridos por meio de emendas parlamentares
de deputados estaduais, serão entregues a 30 cidades mineiras para o policiamento ostensivo
geral. O valor total das indicações é de R$ 2,33 milhões.

O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Giovanne Gomes da Silva,
destacou que os veículos serão utilizados em novas estratégias da corporação para a melhoria da
sensação de segurança em cidades do interior e da zona rural.

“As viaturas do Meio Ambiente não irão cumprir somente missões selecionadas a proteção do meio
ambiente, e sim realizar operação de blitz e pontos base nas estradas vicinais melhorando a
segurança naqueles locais. Também prevemos a ampliação do Grupo Tático Rodoviário, que vão
transitar nas rodovias, cumprindo um cartão programa em que, alguns momentos, eles adentrem em
algumas cidades em apoio aos policiais locais”, disse o comandante.

Bombeiros

Serão entregues seis caminhões Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS) de 16 toneladas, 1
micro-ônibus e 2 vans ao Corpo de Bombeiros Militar. O valor total da frota é de R$ 3,86 milhões
por meio de convênios e emenda parlamentar federal.

O comandante-geral dos Bombeiros, coronel Edgard Estevo, afirmou que o serviço da corporação
ficará, a partir de agora, ainda mais efetivo para atender as demandas.

“São viaturas de combate a incêndio que tem um preço elevado no mercado, acima de R$ 500 mil,
e elas fazem um trabalho fundamental, que é todo trabalho de socorro, são o carro chefe do Corpo
de Bombeiros. É uma viatura bem moderna, que traz mais segurança a toda guarnição. Nós vamos
ter condições de colocar toda a nossa frota e o nosso recurso humano que está em serviço em
viaturas adequadas, ou seja, vamos ter um atendimento mais efetivo para combate a incêndio. E
elas, obviamente, poderão ser utilizadas em todo o trabalho de prevenção”, explicou.

O micro-ônibus e as vans serão destinados à Academia de Bombeiros Militar em Belo Horizonte. Já
os ABTS irão para batalhões da corporação na capital mineira, além de Contagem, Ubá, Ipatinga e
Juiz de Fora.



Os convênios são oriundos de recursos da Fundação Renova, como parte do acordo de
compensação pelas atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros na Operação Mariana,
quando houve rompimento da barragem de Fundão em 2015.

Com os novos veículos será possível garantir mais segurança para o condutor e a guarnição,
aumentando a capilaridade e presença nos municípios mineiros, diminuindo o tempo de resposta e
beneficiando a sociedade.

Também participaram da cerimônia o capitão dos Portos de Minas Gerais, capitão de Mar e Guerra
Nicácio Satiro de Araújo; o chefe do Gabinete Militar e coordenador Estadual da Defesa Civil,
coronel Evandro Borges; o chefe da Polícia Civil, delegado-geral Wagner Pinto de Souza; e os
deputados estaduais Arlen Santiago, Bosco, Celise Laviola, Douglas Melo, Gustavo Santana, João
Magalhães e Rosângela Reis; além de secretários de Estado, prefeitos, vice-prefeitos, e demais
autoridades das Forças de Segurança do Estado.
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